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Taxa de ocupação de 
leitos na UTI é de 71% 
no município do Rio

P r e f e i t u r a 
do Rio, por 
meio da 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Saúde, 
i n f o r m o u , 
nesta terça-
-feira, que a 
rede muni-
cipal possui 

937 leitos para a covid-19. Des-
te total, 251 são leitos de UTI. 
Segundo a pasta, o número de 
leitos especializados na rede é 
maior do que a demanda por 
internações para tratamento 
da doença.

A
A taxa de ocupação de lei-

tos de UTI para o coronavírus 
na rede SUS, que inclui leitos 
de unidades municipais, es-
taduais e federais, no muni-
cípio é de 71%. Já a taxa de 
ocupação nos leitos de enfer-
maria é de 40%.

Nas unidades da rede muni-
cipal, há 449 pacientes inter-
nados. Deste total, 194 estão 
em UTIs.

A rede SUS na capital tem 
861 pessoas internadas em lei-
tos especializados, sendo 428 
em leitos de UTI.

Não há fila de espera, pois 
há leitos para todos os pa-

Um jovem técnico de en-
fermagem morreu no sába-
do (25) vítima de Covid-19, 
a doença causada pelo novo 
coronavírus, em Primavera 
do Leste, a 239 km de Cuia-
bá. Klediston Kelps, de 22 
anos, tinha comorbidades, 
segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

"A  g r i p e z i n h a  l e v o u 
m e u  f i l h o" ,  d i s s e  a  m ã e 

d e l e  e m  u m a  r e d e  s o c i a l .
Ele deu entrada na rede 

municipal de saúde no final 
de junho. O estado de saúde 
dele se agravou e no dia 18 
de julho e ele foi transferi-
do para a Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) de um 
hospital particular onde fi-
cou sete dias internado, po-
rém, não resistiu.

A prefeitura lamentou a 

morte do jovem e disse que 
no trabalho ele era dedicado, 
atencioso e cuidadoso.

O jovem atuava em um 
posto de saúde, fazia plan-
tões no setor de urgência e 
emergência da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

O resultado do exame 
que confirmou a morte por 
coronavírus saiu na segun-
da-feira (27).

Técnico de enfermagem de 22 anos morre com 
coronavírus em; 'A gripezinha levou meu filho', diz mãe

Klediston Kelps, de 22 anos, morreu de Covid-19 em Mato Grosso

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos 
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cientes inseridos no sistema 
de regulação.

Em toda a rede SUS da Região 

Metropolitana 1 – que engloba a 
capital e municípios da Baixada 
Fluminense – 27 pessoas estão 

em processo de transferência 
para leitos da covid-19. Deste 
total, 11 são para UTI.

88.017
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Assembleia 
Legislativa 
do Rio deci-
diu na ma-
nhã desta 
terça-feira, 
28, recorrer 
da decisão 
do ministro 
Dias Toffoli, 
do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), que 
desmontou a comissão especial 
formada para analisar o impea-
chment do governador Wilson 
Witzel. Toffoli entendeu, em con-
cordância com a defesa do man-
datário, que o colegiado de 25 
deputados formado para elaborar 
um parecer sobre o afastamento 
desrespeitou entendimentos es-
tabelecidos pela Corte.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecisão

A
O presidente da Alerj, An-

dré Ceciliano (PT), se reuniu 
na manhã desta terça, 28, com 
a Procuradoria da Casa para 
decidir como agir diante da 
liminar de Toffoli, ministro 
plantonista durante o recesso 
do Judiciário. "O governador 
está no direito dele de recor-
rer, mas nós vamos fazer tudo 
o que tem que ser feito quanto 
ao andamento do processo", 
disse Ceciliano ao Estadão. O 
relator do pedido na Corte é o 
ministro Luiz Fux, que é cario-
ca e tem boa interlocução com 
a classe jurídica fluminense - 
Witzel é ex-juiz.

"A Casa vai argumentar que 
o rito estabelecido pela Lei 
1079/50 (Lei do Impeachment) 
está sendo respeitado, com a re-

Alerj vai recorrer de 
decisão de Toffoli sobre 
impeachment de Witzel

 Foto: Philippe Lima/ Divulgação

Wilson Witzel está atento às decisões a serem tomadas nas próximas horas

A Prefeitura do Rio ainda está 
planejando como será a come-
moração do próximo réveillon e 
até mesmo se haverá uma festa, 
como já virou tradição nas praias 
da cidade. Nesta segunda-feira, 
Marcelo Crivella afirmou que pre-
tende fazer uma consulta popu-
lar a respeito do assunto.

— Não sei se a população do 
Rio se sente bem, na alma e no 
espírito, para fazer uma festa de-
pois de perdermos tantas almas. 
Vamos estar todos lá ou vamos 
fazer só os fogos? É muito recen-
te nossa tristeza. Vou consultar a 
população. Mas, neste momento, 
ainda estamos meio tontos — dis-
se Marcelo Crivella, ontem.

A prefeitura e a Riotur vão se 
reunir nos próximos dias para 
estudar os novos formatos para 
o réveillon. A proposta é adap-
tar a virada do ano à realidade 
imposta pela pandemia do novo 
coronavírus, sem aglomerações, 
usando projeções e luzes. Outra 
possibilidade é homenagear os 
profissionais da saúde. Segun-
do o presidente em exercício 
da Riotur, Fabrício Villa Flor de 
Carvalho, uma das inspirações 
para o novo modelo vem de um 
evento na França:

— No mundo inteiro, todos 
os setores estão se ajustando à 

“vida como ela é”. E o réveillon 
vem com criatividade para ce-
lebrar e preservar vidas. Ao 
redor do mundo, temos visto 
eventos tradicionais se remo-
delando. A França acabou de 
ser um exemplo na celebração 
na Queda da Bastilha, com fo-
gos na Torre Eiffel, a tradicional 
exibição da Força Aérea Fran-
cesa e uma homenagem aos 
profissionais da saúde. Esse 
exemplo mostra que é possí-
vel respeitar e viver datas rele-
vantes do calendário sem gerar 
aglomeração e violar as reco-
mendações.

Na França, a presença do pú-
blico foi proibida. O evento do 
último dia 14 foi reduzido e não 
houve o tradicional desfile mili-

tar. Apenas profissionais de saú-
de da linha de frente e parentes 
de vítimas da Covid-19 foram 
convidados para o evento, man-
tendo distanciamento.

A Riotur estuda pulverizar 
as celebrações pela cidade: 
Corcovado, Pão de Açúcar, Pis-
cinão de Ramos e Parque de 
Madureira poderiam receber 
o evento, assim como Copaca-
bana, que teria uma queima de 
fogos mais modesta. Ainda no 
novo modelo, os shows piro-
técnicos e musicais perdem o 
protagonismo, dando espaço 
para os efeitos de luzes e proje-
ções. A ideia é de que os fogos 
façam parte de uma mensagem 
de reflexão e respeito às milha-
res de mortes pela Covid-19.

Crivella quer ouvir cariocas sobre réveillon, que deve ter queima 
de fogos modesta com homenagem a mortos pelo coronavírus

presentação de todos os partidos 
na comissão especial que analisa 
a denúncia e a garantia da ampla 
defesa do governador", afirmou a 
Alerj, em nota. "Uma reunião en-
tre os líderes partidários foi reali-
zada ontem para definir a data em 
que será impetrado o recurso."

A definição da data en-
volve justamente o fato de 
o STF estar em recesso. Não 
faria muito sentido recorrer 
da decisão ao próprio Toffoli, 
o que faz com que seja mais 
coerente apresentar o recurso 
na semana que vem, quando 

o relator Fux já estará de vol-
ta ao Supremo.

Na prática, a decisão de Toffoli 
faz com que o processo volte à etapa 
inicial, exigindo a formação de uma 
nova comissão. Os representantes 
de cada partido teriam que ser elei-
tos pelas respectivas bancadas.

Sindicato de escolas particulares do 
Rio defende volta às aulas e critica 
isolamento social: cedo demais

Um vídeo produzido pelo 
Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino do Rio de Janeiro 
(Sinepe) defendeu a reabertura 
das escolas e se mostrou con-
tra o isolamento social propos-
to para o combate à covid-19, 
como defendido pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. A grava-
ção começou a circular nas re-
des sociais no final de semana.

O material apresentado afir-
ma que as escolas particulares 
já estão pronta para o retorno 
das aulas e defende que estudos 

científicos 'confundem' as pesso-
as em relação as regras de distan-
ciamento para evitar a dissemi-
nação do vírus e e que "trancar 
todos em casa não é ciência".

"Ciência é a vacina. Estudos 
só confundiram. Trancar todos 
em casa não é ciência. Confinar 
é desconhecer, ignorar, subtrair 
vida, é fragilizar, é debilitar, 
mexer com o emocional. As 
crianças precisam voltar a se re-
lacionar, brincar, refazer laços, 
amizades, rever seus amigos", 
diz uma voz no vídeo.

Cariocas à beira do mar de Copacabana na última virada de ano durante a queima de fogos

Prefeitura do Rio autorizou a retomada a partir do dia 3 de agosto das aulas em escolas privadas

Foto: Reprodução

 Foto: Gabriel Monteiro/
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oias que per-
tenciam ao 
ex-governa-
dor Sérgio 
Cabral vão a 
leilão extra-
judicial nesta 
quarta-feira, 
às 14h30. Ao 
todo, são 20 
lotes que vão 

oferecer 15 diamantes e 5 lingo-
tes de ouro 24 quilates. No edital 
02/2020 para a venda, a Secre-
taria Nacional de Políticas Sobre 
Drogas do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública determinou 
que o leilão será eletrônico pela 
página www.depaulaonline.com.
br, do leiloeiro público oficial, Luiz 
Tenório de Paula.

Entre os lingotes, um tem 500 
gramas com valor mínimo de R$ 
92 mil, mas o avaliado é de R$ 115 
mil. Os outros têm 1 quilo, valor mí-

A
nimo de R$ 184 mil e avaliado de 
R$ 230 mil. Já os diamantes, todos 
lapidados, que variam de 2.05 a 
4.57 quilates têm valores avaliados 
de R$ 66.570,00 até R$ 308.116,00. 
Os valores mínimos variam de R$ 
52 625,60 a R$ 246.492,80. Em 
sete dos lotes dos diamantes a in-
dicação da lapidação é de corte, 
lustre e simetria excelente. No res-
tante, o corte é excelente, o lustre e 
a simetria muito bons.

O edital informa ainda que 
os bens estão relacionados ao 
processo-crime em curso na 7ª 
Vara Federal Criminal do Rio de 
Janeiro e que estão depositados 
em cofre em setor de penhora 
da Caixa Econômica Federal no 
Rio de Janeiro.

Para participar, os interessados 
tinham que se inscrever no site, 
com pelo menos, 48 horas de 
antecedência ao início do fecha-
mento do leilão, para análise dos 

A Dataprev encaminhou à Cai-
xa Econômica mais um lote para 
pagamento do auxílio emergen-
cial de R$ 600, com 805.318 ca-
dastros considerados elegíveis. Os 
requerimentos foram analisados 
após contestação dos trabalhado-
res que tiveram os pedidos inicial-
mente negados.

Os pedidos fazem parte de um 
conjunto de 1,84 milhão de solici-
tações homologadas pelo Ministé-
rio da Cidadania na sexta-feira, dia 
24. A pasta não informou o calen-
dário de pagamentos para o novo 
lote, mas diz que os trabalhadores 
aprovados no cadastro receberão 
todas as parcelas do auxílio.

O lote encaminhado pela 
Dataprev englobou os pedidos 
realizados entre 23 de abril e 
19 de julho. Os trabalhadores 
que contestaram os resulta-
dos dos seus pedidos do auxí-
lio emergencial, por meio do 
aplicativo e do site da Caixa, já 
podem conferir os resultados 
dos seus requerimentos no 
portal de consultas do gover-
no, informando dados pesso-
ais como CPF, nome completo 
e nome da mãe.

Atualmente, 903.719 pesso-
as ainda estão com os cadastros 
classificados como “inconclusi-
vos” nos sistemas e ainda podem 
complementar as informações 
pessoais por meio do aplicativo e 
do portal da Caixa. Outros 123.007 
cadastros estão em processamen-
to pela Dataprev, ou seja, 0,08% de 
todo o cruzamento de dados rea-
lizado. Desde o início do progra-

Eduardo Bolsonaro ataca campanha da Natura
de Dia dos Pais com Thammy Miranda

Auxílio emergencial: mais 805 mil cadastros 
são liberados para pagamento: alívio

O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), filho 
do presidente Jair Bolsonaro, 
usou suas redes sociais para 
criticar a escolha de Thammy 
Miranda para integrar a campa-
nha de Dia dos Pais da Natura.

Sem citar diretamente 
Thammy, o parlamentar afir-
mou que escolha ‘mulher 
como garoto propaganda do 
dia dos pais e homem para o 
dia das mães’ representa ‘con-
duta totalmente atípica para 
padrões brasileiros’.

"Mulher como garoto pro-
paganda do dia dos pais. De-
pois Homem para o dia das 
mães... E quem falar o con-
trário já sabe né? É gado, é 
pessoa raivosa, discurso do 
ódio e fake news. Assim vão 
te calando e empurrando 
goela abaixo uma conduta 
totalmente atípica para pa-
drões brasileiros", escreveu 
o deputado.

Thammy é pai de Bento, de 
seis meses, de sua relação com 
Andressa Ferreira.

Os cadastros haviam sido inicialmente negados 

Eduardo Bolsonaro: Mulher como garoto propaganda do Dia dos Pais

 Foto: Jorge Hely / Agência O Globo

Foto: GILMAR FELIX/ Agência O Globo

dados do cadastro e confirmação 
da participação. Todos tinham que 
observar as regras estabelecidas 
e aceitar as condições de vendas 
previstas para o certame.

O site do leilão informa que 
no ato de arrematação, para cada 
lote, o leiloeiro informará ao 
comprador os dados bancários 
para transferência no valor de 
25% da arrematação do lote, a tí-
tulo de caução. O montante cor-
responde, respectivamente, aos 
5% relativos à comissão devida 

ma, 150.489.558 requerimentos 
foram processados pela empresa, 
99,92% de todos os pedidos.

Com mais essa entrega, são 
66,9 milhões de pessoas be-
neficiadas pelo programa do 
Governo Federal, incluindo 
os três grupos: informais, Bol-
sa Família e Cadastro Único. 
O investimento chegou a R$ 
134,8 bilhões.

ao leiloeiro público oficial, e aos 
20%, relativos à caução, pela ar-
rematação do bem. O comprador 
substituirá ou complementará a 
caução impreterivelmente, até 
as 15h do dia útil seguinte ao lei-
lão, por depósito em dinheiro, ou 
transferência, para a conta-cor-
rente de titularidade do leiloeiro.

De acordo com a Depaula Lei-
lões, o dinheiro arrecadado será 
depositado em juízo da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Janei-
ro e depois com a finalização do 

processo os recursos serão repas-
sados para o Ministério da Justiça. 
A pasta informou em resposta à 
Agência Brasil que do total arre-
cadado com a venda dos bens 
alienados, 40% do valor são des-
tinados a estruturar e equipar as 
forças de segurança pública esta-
dual. O restante, vai para o Fundo 
Nacional Antidrogas (Funad) “que 
dispõe hoje de R$ 92 milhões para 
financiar, entre outros, projetos e 
ações de prevenção e de combate 
ao tráfico de ilícitos”.

Jo i a s  d o  ex- gove r n a d o r 
S é rg i o  C a b ra l  vã o  a  l e i l ã o 
ex t ra j u d i c i a l  n e st a  h o j e

Coleção de diamantes e barras de ouro de Sérgio Cabral serão leiloados 
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Município realiza, em média, mais de 8 mil exames de imagem por mês

Exames laboratoriais e de 
imagem para quem precisa 
em Mesquita

aposta em 
sim plif icar 
o acesso da 
população de 
Mesquita aos 
serviços de 
saúde trouxe 
resultados. 
Além da aber-
tura de clíni-
cas da família 

na cidade – cinco já estão funcio-
nando –, o polo de regulação foi 
modernizado e a estrutura para 
exames laboratoriais e de imagem 
foi ampliada. Hoje, a oferta chega 
a 183 tipos de exames laborato-
riais oferecidos no município 
e 16 exames de imagem rea-
lizados na rede municipal ou 
em clínicas conveniadas. Só 
no ano passado, por exemplo, 
foram feitos 685.337 exames 
laboratoriais, que atenderam 
38.317 pacientes.

A
“Em relação aos exames de ima-

gem, os mais procurados são os de 
raio-x, eletrocardiograma e ultras-
sonografia. Em Mesquita, temos 
exames de imagem sendo feitos 
em clínicas da família, na policlí-
nica e na Ultraimagem. E também 
encaminhamos pacientes para a 
Imed, que fica em Belford Roxo”, 
avisa Dr. Emerson Trindade, secre-
tário de Saúde de Mesquita.

Entre os exames de imagem 
realizados em Mesquita estão 
também, por exemplo, tomogra-
fia, mamografia, ecocardiograma, 
densitometria óssea, eletroence-
falograma, ressonância magné-
tica, angioressonância, Holter 24 
Horas, colonoscopia, endoscopia, 
videolaringoscopia, endoscopia 
nasal e audiometria. Por mês, 
mais de 8 mil são realizados. Des-
te total, cerca de 2 mil são ultras-
sonografias, 1.580 são de raios-x e 
1.920, de tomografias.

“Ressonâncias, por exemplo, 
são exames que vários municí-
pios e até o estado tem dificuldade 
para marcar. Mas, em Mesquita, 
nós conseguimos oferecer com 
um tempo de espera inferior a um 
mês”, ressalta o técnico de regula-
ção Fábio Oneas Marinho da Silva.

Quanto aos exames labora-
toriais em Mesquita, os de ro-
tina têm resultados entregues 
em cinco dias úteis, enquanto 
os mais específicos, como os 
hormonais e imunológicos, por 
exemplo, levam oito dias úteis 
para ficarem prontos. Preventi-

vos são entregues em 26 dias e 
as biópsias, em 30 dias.

“O atendimento é realizado por 
demanda livre nas clínicas da famí-
lia e com agendamento em outras 
unidades. No Laceme, por exemplo, 
a coleta começa às 7h e vai até 10h. 
Já nas demais unidades, a coleta 
também começa às 7h, mas se en-
cerra às 9h30”, avisa Dr. Emerson.

Em julho, a Policlínica Munici-
pal Celestina José Ricardo Rosa, 
em Santa Terezinha, ganhou uma 
nova especialidade: alergista. A no-
vidade acabou mexendo também 
na lista de exames laboratoriais 

disponíveis para os mesquitenses. 
“Mais 21 exames laboratoriais que 
são ligados a essa área foram inseri-
dos na nossa grade de exames ofe-
recidos pela Saúde de Mesquita”, 
informa a chefe de análises clínicas 
Sayonara Anunciação.

Em Mesquita, há dez unidades 
com coleta de exames: o Laceme; 
as clínicas da família Jacutinga, 
Dr. Jorge Campos, Edson Passos 
e Walter Borges; o laboratório do 
Centro da cidade (na Rua Mister 
Watkins 63); a UBS Parque Ludolf 
(Vila Emil); o CMS Paraná; a UBS 
Vila Norma; e a ESF Maria Cristina.

O bairro das Graças em Bel-
ford Roxo agora tem mais uma 
opção para o lazer.  A Prefeitura 
inaugurou na última sexta-feira 
(24-07) a Praça Nossa Senho-
ra das Graças, conhecida como 
Praça da Apoteose, com diver-
sos atrativos como quadra po-
liesportiva, academia ao ar livre, 
brinquedos, tênis de mesa (pin-
gue-pongue) e pista de caminha-
da. Além disso, foi inaugurada 
também a revitalização da rua 
Circular do Centro. Uma via de 
441 metros de extensão que liga 
a Rua José Haddad (próxima à 
estação ferroviária) à Avenida 
Joaquim da Costa Lima e à Rua 
Floripes Rocha.

Segundo moradores, a praça 
era uma obra bastante esperada 
pela população que não tinha 
muitas opções de lazer pelo bair-
ro. Ela fica próxima à Unidade 
de Saúde da Família (USF)  Seu 
Nonô. Já a rua Circular estava há 
anos esburacada e sem asfalto. A 
Prefeitura saneou, pavimentou, 
instalou iluminação de led, redu-

tor de velocidade e colocou sina-
lização horizontal para facilitar a 
vida dos motoristas e morado-
res, pois em caso de congestio-
namento na Rua José Haddad, a 
Circular poderá ser usada como 
rota para desafogar o trânsito.

O prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, cami-
nhou da rua Circular ao lado da 
deputada federal Daniela do Wa-
guinho e do deputado estadual 
Marcio Canellado até a Praça da 
Apoteose. Segundo ele, cada re-
alização transforma a vida da po-
pulação. “São muitas obras, mas 
não só de áreas de lazer. Estamos 
investindo na saúde, educação 
e infraestrutura da cidade. É um 
conjunto de realizações que leva 
dignidade à população”, desta-
cou o prefeito.

A deputada Daniela do Wa-
guinho explicou que com a qua-
rentena tem trabalhado em casa 
de forma virtual. “O trabalho não 
pode parar. Muitos deputados 
elogiam o que está acontecen-
do em Belford Roxo e querem 

Prefeitura de Belford 
Roxo inaugura Praça da 
Apoteose. Obra esperada

A inauguração da Praça da Apoteose atraiu um grande número de pessoas

conhecer a cidade. Diariamente, 
tenho lutado para trazerr recur-
sos necessários para que a trans-
formação continue”, disse a de-
putada. “A população que ganha 
com essa união”, completou o 
deputado Márcio Canella.

Autora da indicação legisla-
tiva das duas obras, a vereadora 
Cristiane Guedes agradeceu pela 
população. “Fiz essas indicações 
em meu primeiro mandato, há 12 
anos. E foi nesse governo que os 

Foto: Rafael Barreto/PMBR

moradores ganharam esse presen-
te”, resumiu.

Sonho antigo
No lugar de lama e poeira, as-

falto. E no lugar de rostos tristes, 
sorrisos. Os moradores da rua Cir-
cular estão comemorando a revi-
talização da via.  Juarez Augusto, 
53 anos, está feliz da vida. “Quan-
do chovia não conseguíamos sair 
de casa. Mas sempre tive a certe-
za que a melhoria ia chegar por 

aqui. Agora eu posso sentar na 
minha calçada e minha filha an-
dar de bicicleta”, disse. Já na pra-
ça, Josete dos Santos, 50, e Lucie-
ne Oliveira, 45, estavam olhando 
a pequena Joyce Victoria, 9,  brin-
car . “Minha filha quer ir à praça 
todos os dias, já que antes não 
tínhamos nenhuma opção de la-
zer por aqui. E eu aproveito para 
fazer minha ginástica e caminha-
da. O progresso no nosso bairro 
chegou”, enfatizou Josete.  



vangé lico, 
o jovem 
Caio de Je-
sus Barbo-
sa, de 24 
anos, mor-
to na noite 
desta se-
gunda-fei-
ra, vítima 
da guerra 

entre o tráfico de drogas e 
a milícia da Praça Seca, na 
Zona Oeste do Rio, estava 
com casamento marcado 
para setembro deste ano. O 
rapaz estava no último pe-
ríodo da faculdade de direi-
to e sonhava em um dia se 
tornar juiz ou delegado.

Durante o confronto na 
comunidade da Barão, uma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSonho perdido

U
idosa que estava dentro de 
casa também foi baleada. A 
mulher foi atingida por um 
tiro de fuzil na perna. Ela 
está internada em um hospi-
tal particular.

"No último domingo ele 
fez uma pregação na igreja 
falando sobre o luto, hoje 
a minha família vive esse 
luto. Parecia que ele sabia 
que alguma coisa estava 
para acontecer", disse, aos 
prantos, o irmão Diego de 
Jesus Barbosa.

Caio era o segundo filho 
de quatro irmãos. Abala-
dos com a perda do f ilho, 
os pais estão em estado 
de choque. O rapaz traba-
lhava como motorista de 
aplicativo para ajudar nas 

Estudante de direito morto em 
meio a confronto na Praça Seca 
ia casar em setembro

 Foto: Reprodução / Redes Sociais

Caio de Jesus Barbosa morre durante confronto entre milicianos e traficantes, na noite desta segunda-feira, na Praça Seca

Um homem foi preso em 
flagrante por policiais da 
106ª DP (Itaipava) acusado 
de causar um incêndio, ain-
da não controlado, que já 
destruiu 10 mil metros qua-
drados de área florestal em 
Araras, Petrópolis, na Região 
Serrana. De acordo com o 
delegado titular da unida-
de, João Valentim, o preso 
é suspeito de atear fogo no 
próprio carro para ficar com 
o dinheiro do seguro.

Na segunda-feira,  ele 
foi  à  delegacia para regis-
trar  o roubo de seu veícu-
lo e,  segundo o delegado, 
apresentou uma versão 
que gerou desconf iança. 
Ao investigar  o caso,  os in-
vestigadores foram infor-
mados de que o incêndio 
de grandes proporções na 
mata teve como causa um 
veículo incendiado.  O de-
tido hav ia ateado fogo no 
carro na Estrada Almirante 
Paulo Meira,  Vale das Vi-
deiras,  após comprar um 
galão com combustível  em 
um posto no município de 
Três Rios.  Imagens das câ-

meras de segurança mos-
tram o suspeito no local .

A investigação apontou 
que o suspeito tinha como 
objetivo receber o valor do 
seguro do veículo com um 
sinistro, que na verdade não 
ocorreu, e foi o autor do de 
um dano ambiental de gran-
des proporções. Segundo a 
Polícia Civil, trata-se do maior 
incêndio registrado em Petró-
polis no ano de 2020, atesta-
do por laudo pericial.

O preso foi autuado por 
tentativa de estelionato e 
por delito de incêndio e en-
caminhado para a audiência 
de custódia.

Homem é preso acusado de atear fogo em carro para receber 
seguro e causar o maior incêndio do ano em Petrópolis

despesas,  pregava e tocava 
na igreja.

De acordo com a família, 
Caio saiu de casa para cortar 

o cabelo em um rua próxima. 
Ele tinha uma sessão de fotos 
para o casamento marcada 
para hoje. O jovem foi baleado 

nas costas, perdeu a direção do 
carro e colidiu em uma árvore.

A família ainda não tem infor-
mações sobre sepultamento.

Idoso é amarrado em poste e agredido após 
ato libidinoso contra uma menina de 9 anos

Um idoso de 61 anos foi amarrado 
em um poste e agredido na comuni-
dade Jardim Catarina, em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana do Rio, 
após uma menina de 9 anos ter rela-
tado para a mãe que ele havia abaixa-
do as calças e lhe mostrado seu órgão 
genital no último sábado.

Policiais civis e militares resgata-
ram o homem amarrado na tarde 
desta terça-feira. O caso foi registrado 
na 74ª DP (Alcântara), que vai investi-
gar quem foram os responsáveis pe-
las agressões. As informações iniciais 
são de que o senhor foi amarrado por 
moradores da comunidade, incluin-
do integrantes do tráfico local.

Aos policiais, o idoso afirmou que 

estava embriagado. Ele foi autuado 
pelo artigo 218-A do Código Penal, 
que diz ser crime “Praticar, na presen-
ça de alguém menor de 14 (catorze) 
anos, ou induzi-lo a presenciar, con-
junção carnal ou outro ato libidinoso, 
a fim de satisfazer lascívia própria ou 
de outrem. A pena para o crime é de 
dois a quatro anos.

De acordo com o delegado titular 
da 74ª DP, Edézio Ramos, o homem 
responderá em liberdade e as inves-
tigações prosseguem para identificar 
os responsáveis pelas agressões.. As 
informações iniciais são de que o se-
nhor foi amarrado por moradores da 
comunidade, incluindo integrantes 
do tráfico local.

Carro é incendiado pelo próprio dono, segundo a Polícia Civil 

O idoso foi amarrado a um poste Homem é preso por incendiar o carro

Foto: Redes Sociais

Foto: Divulgação Polícia Civil
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Chegou a hora Foto: Divulgação

A c o n t e c e -
ram no último 
domingo dia 27 
as eleições na 
caprichosos de 
Pilares. 

Carlos Lean-
dro foi reeleito 
presidente da 
C a p r i c h o s o s 

de Pilares, Sábado (25), Carlos 
Leandro foi reeleito, por aclama-
ção, presidente da Caprichosos 
de Pilares. A chapa, encabeçada 

por Paulo de Almeida e Vicente 
Dattoli, anunciou pouco antes 
das 10hs da manhã que não par-
ticiparia do pleito.

Carlos Leandro vai presidir a 
Caprichosos de Pilares até 2023, 
e terá  como vice-presidente a  
Juliana Leandro, que também 
é presidente de honra. "O mo-
mento é de agradecimento a 
todos que nos apoiaram e torce-
ram por nós. Estamos felizes e 
honrados com o resultado, mas 
sabíamos que nada mudaria. A 

Eleição presidencial na GRES 
Caprichosos de Pilares

Quarta-Feira 29 de Julho de 2020
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outra chapa só tem um propósi-
to que é destruir a Caprichosos 
como fizeram inúmeras vezes. 
Enquanto aqui existirmos, isso 
jamais voltará a acontecer. Sa-

bemos que os desafios para os 
próximos três anos serão muitos, 
mas temos uma equipe apaixo-
nada e extremamente capacita-
da para reconduzir a Caprichosos 

na volta para a Sapucaí, onde é o 
lugar dela" disse Carlos Leandro 
após a vitória.

COLABORADORA -   Claudia 
Lucia Monteiro

Meu nome é  Patricia Trentin, tenho 30 anos , sou natu-
ral de Maravilha , Santa Catarina, mas atualmente moro em 
Balneário Camboriú , no litoral catarinense , trabalho como 
modelo fotográfica desde os meus 12 anos  No momento 
estou namorando. Minha inspiração para fazer meu traba-
lho é a modelo Viviane Bordin modelo e empresária , que é 
dona do site Diamond Brazil onde eu tive a honra de fazer 
um ensaio nu , que alavancou minha carreira . Uma pessoa 
ciumenta me tira do sério de verdade , eu sou muito , mas 
muito ciumenta mesmo . Para me conquistar o homem ter 
de ser carinho . educado As minha cores prediletas são o 
preto e o vermelho .Espero que esta minha matéria seja 
um sucesso no Gata do Povo e que os cariocas adorem ..

A banda curitibana Sr. Banana 
estreia uma versão remix do hit 
“Pétala de Flor” com clipe dirigido 
por Gerson Baroni. A faixa lançada 
com o CD Mono 2020 já ganhou 3 
audiovisuais, o clipe oficial, uma 
versão de isolamento feita, espe-
cialmente, para a rádio rock de 
São Paulo e outra com uma core-
ografia original do FitDance. Além 
dos clipes, “Pétala de Flor” está 
tocando em rádios de todo o Brasil 
e chega agora com essa versão re-
mix bem dançante, acompanhada 
de clipe em formato de quadri-
nhos #feitoemcasa.

Responsável pela direção co-
reográfica do novo filme, Otávio 
Nassur explica a complexidade 
da elaboração de um audiovisual 
feito em casa por uma equipe de 
mais de 20 profissionais. No fil-
me é possível acompanhar todo 
o swing de beldades como a Fer-
nanda Dávila, Fran, Nany, Marisol, 
Marcella, Camila Santana, Patricia 
Sayuri e da Bruna Rocha, além dos 
dançarinos Gian Lucca, Matheus, 
Amaury e Jefferson.

Formada por Edu Pizzatto nos 
vocais, Gui Viana (guitarra e vocal), 

Sr. Banana lança remix de “Pétala de Flor”

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br
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Lucio Trombini na bateria, Bruno 
Balainha (baixo), Gabriel Teixei-
ra (Zanetti) na guitarra e Fabiano 
Neves Macieywki (percussão) a 
banda Sr. Banana chega com suas 
referências pessoais transforman-
do a bananeira em uma verdadei-
ra árvore musical.

A mistura sonora resulta em 
um POP Reggae com pegada 
MPB. Após um hiato de 20 anos a 
Sr. Banana voltou ao mercado fo-
nográfico com tudo. Entre as no-
vidades estão a produção musical 
da Midas Records, comandada 
pelo conceituado Rick Bonadio.

 O primeiro single da nova fase 
“Não Vá” contou com direção de 
Raul Machado e Bene Moreira e já 
contabilizou mais de 1 milhão de 
players no Youtube. Olhos Verdes 
teve direção assinada por Kanny 
Kanashiro, seguiu a linha e che-
gou rapidamente aos 1M. Vale ver 
a apresentação ao vivo de Digni-
dade, performance gravada na rua 
para o coletivo Play For Change, 
organização que une músicos do 
mundo todo em prol de mudan-
ças globais e Pura Confusão, audio-
visual com direção de Kondizilla.
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Rodrigo Rodrigues chegou à Globo em janeiro de 2019

t e l e v i s ã o 
b r a s i l e i r a 
está de luto. 
Aos 45 anos, 
morreu nesta 
terça-feira o 
apresentador 
Rodrigo Ro-
drigues, víti-
ma de trom-
bose venosa 

cerebral decorrente da Covid-19. 
O jornalista estava internado por 
complicações do novo coronaví-
rus desde o último sábado na uni-
dade de terapia intensiva do Hos-
pital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Com o bom humor caracterís-
tico e a competência indiscutível, 
Rodrigo Rodrigues deixou sua 
marca por onde passou. Desde 
janeiro de 2019 na Globo, o apre-
sentador conquistou a confiança 
de todos, e diversos colegas logo se 
tornaram amigos também fora do 
ambiente de trabalho.

A morte de Rodrigo abre 
uma ferida que vai muito 
além do profissional insubsti-
tuível. Dentro e fora da Globo, 
dezenas de pessoas sentem 
a perda de um amigo. E a fa-
mília chora a partida de um 
parente que conquistou uma 
legião de admiradores.

Rodrigo Rodrigues apresen-
tou o Troca de Passes pela últi-
ma vez no dia 9 de julho, quan-
do relatou que um amigo com 
quem tivera contato recente 
testou positivo. No dia 13, o 
apresentador fez o exame, que 
também diagnosticou a Co-
vid-19. Desde então, cumpriu 
o isolamento em casa, com 
acompanhamento da equipe 
médica da Globo.

Inicialmente, apresentou 
sintomas leves, como falta de 
paladar e olfato, mas disse que 
se sentia bem. No entanto, a 
situação mudou no último sá-
bado, quando deu entrada no 
hospital com vômitos, deso-
rientação e dor de cabeça.

De acordo com o boletim mé-

A
dico do hospital, foi diagnosti-
cada uma trombose venosa ce-
rebral, e o apresentador passou 
por uma cirurgia na noite de 
domingo para aliviar a pressão 
intracraniana. Nesta terça, po-
rém, ele não resistiu e teve mor-
te encefálica confirmada.

Rodrigo Rodrigues foi um 
dos grandes nomes da televisão 
brasileira nas últimas décadas. 
Iniciou a carreira em 1995, na 
Rede Vida, embora só fosse in-
gressar na faculdade de Jorna-
lismo dois anos mais tarde. Em 
2001, aceitou um convite da TV 
Cultura para integrar a equipe 
do programa "Vitrine", apresen-
tado por Marcelo Tas. Rodrigo 
ficou por lá até meados de 2003 
e, na sequência, teve passagem 
curta como repórter no SBT.

Já em 2005, mudou-se para 
a TV Bandeirantes e, em segui-
da, retornou para a TV Cultura, 
desta vez para ancorar o "Cul-
tura-Meio Dia" ao lado de Maria 
Júlia Coutinho. Ele permane-
ceu na função até 2010.

Em janeiro de 2011, Rodrigo 
ingressou na área de onde não 
sairia mais: o esporte. Assumiu 
a função de apresentador do 
"Bate-Bola", da ESPN Brasil. 
Ganhou espaço e admiração 
graças à forma leve e descon-
traída de transmitir informa-
ção aos telespectadores. Entre 
idas e vindas, passou também 
pela TV Gazeta, pelo Esporte 
Interativo e pela Rádio Globo 
antes de ser contratado pela 
Globo no início de 2019.

Com carreira consolidada, 
Rodrigo Rodrigues chegou à 
equipe de esporte da Globo 
como reforço de peso. Come-
çou com aparições em dife-
rentes programas do SporTV e 
apresentou em algumas opor-
tunidades o Globo Esporte de 
São Paulo. Em agosto, como 
mais um reconhecimento de 
sua competência, tornou-se ân-
cora fixo do Troca de Passes.

Dentro e fora da televisão, 

Rodrigo Rodrigues tinha outra 
paixão que carregava desde a 
infância: a música. Em participa-
ção no "Domingão do Faustão" 
em março de 2020, ele contou 
que o interesse pelas artes co-
meçou cedo, com o desenho. Na 
sequência, veio o violão.

Em 2008, Rodrigo montou 
a banda "The Soundtrackers", 
especializada em tocar trilhas 
de grandes sucessos do cinema. 
Guitarrista do grupo, ele dividia 
seu tempo entre o jornalismo e 
a música. Também encontrava 
espaço na agenda para escrever 
livros relacionados ao ambiente 
musical, como "As Aventuras da 
Blitz" e "Almanaque da Música 
Pop no Cinema".

Na tela ou no palco, Rodrigo 
Rodrigues desempenhou suas 
funções com o brilhantismo de 
um dos gigantes da comunica-
ção brasileira no século 21.

Luto na televisão brasileira: 
morre Rodrigo Rodrigues, 
aos 45 anos

Rodrigo Rodrigues com os comentaristas Sergio Xavier e Petkovic

Foto: Divulgação


